
 

Saksliste Styremøte 01.09.2017 
Sted: Internet, Facebook gruppe 

Sak 27/17: Oppsummering 
Oppsummering forrige styremøte. 2 min info fra hvert styremedlem. Oppfølging og evt lukking 
av følgende saker:  

● 14/17 Mer info på nettside angående treningstider. Lukket 

Sak 28/17: Klubbmesterskap 

KM Terreng 
● AG Legger ut Event på FB ang vakter og deltakelse. 
● Bjørn Østby ordner bevertning 

KM Tempo 
● Startnummer: Hvem har? Bjørn Kolshus? 
● AG Legger ut Event på vakter 
● Premier: Vi pleier å ha noen småting fra sponsorer. Bjørn Ole? Gavekort på 500,- til 

utlodding på startnummer: Bjørn Østby 
● Bjørn Østby ordner bevertning 
● Hvem kan være ansvarlig for vakthold i styret? 

KM Fellestart 
● AG legger ut event på vakter 
● Ledebil? Trimtex? 

Sak 25/17: Søknad om støtte til Nordsjørittet 
Se underlag fra Ronald Sund 

Sak 29/17: Sponsoravtale med Trend-Trim 
Bjørn Kolshus og Annar Gaustad har vært i samtale med Trend-Trim ang. sponsing for neste 
periode. 



 
Saken er nå den at Trend-Trim setter en pris på timene sine, og ikke vil sponse oss med hele 
beløpet. Det betyr i praksis at vi må betale 10.000,- for sesongen 2017/2018. Innholdet blir da 
1,5t i uken + 2 ganger maraton-spinning (1 før og 1 etter jul). Dette utgjør da ca 20++ ganger á 
1.5t + 6t maraton. Prisen blir da rundt 270,- pr time for BCK. Alternativt kan vi få timer i Sprint, 
Rona for 400,- pr. Time. 
 
Vi har også lagt frem et ønske om timer med instruktør for styrketrening i hall som det vi hadde i 
vinter. Ikke avtalt noen pris for dette.  
 
Vi prøver også å få redusert det 10.000,- ved å tilby mer samarbeid med Trend-Trim der BCK 
stiller med ressurser på seminarer for Trend-Trim, samt å tilby plasser på våre spinningstimer. 
 
Vi må gjøre et vedtak på hva vil gjøre. 

Sak 30/17: Eventuelt 
Andre saker.  


